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A budapesti unlt!\riu' &Qyhilzkőzseg 
hivatalos lapja. 

f 6szerkeszl6 
BARABAs ISTVAN 

egy évre . . . . . . . . 4 penl' 
Az előfizetési dijak I lelkószi hlVltal 

eimére küldend6k • 

"A szent verejték" 
nyomán fakadt bl1zafejek 7.hegve hirdetik oz 
aronyló napfénvben a7. Ur igéretének hetelje~n

lését, hogy vetés és aratás mcg nem sziinnck 
soha. A nárba szökött buzosl.cm ft csikorgó tél 
után men ye!!zől ruhába ö1tözöttcn várja oz 
uratÓkat . 

A föld anyánk ölén felnőtt embcr leblrho
faflon vágyakozásával sóváro!! II lelkünk a tanyák 
világa után , ahol most készliln ck oz "élet" nrotá
$ához. És m elo!te llk o sziviink mélységes hálával 
o JÓ Istcn iránt , oki a ml mindennapi kenyeriin
ket c!óvllráz.soltn o föld méhéből és kezénck 
áldásávol llazdaggá tette n bnnhdákot 

Egy év nek sok gondja , c l1ll1l1atolt vcrejtékc 
váltOl.lk át a szcnt mngyo r földön kenyérré, re
ménységgé és hálandó zsoltÁrTl~ czckben a na
pokban . Dicsöség legyen é re tte az EJ,!ek Urának 
és tisztesség n mu nkásnak I 

Bem Apó 
80 év nmltan ismét bevonult a maJ,!ya r fővárosba. 
( ;!.. magyor szivekben mindig volt d lszes lokáso.) 
Mostani bevonulása is II gyözedelmes had vC1.ér 
bevonul ása volt. Súrli cmbl'rfal közölt Á!o!ytttulpon 
hOtták hamvait es pár napl pihenőre letették 

• 
koporsóját II Nemzeti fI.'luzcum csnrnokába. Odn . 
ahonnan 1848. március IS·én nz ö kedves Hának 
P e töfi Sándornnk ajkairól 57.1111t n vl1:lg négy 
t:ijll fel é n Tnlpnl Magynr l 

A .. lla~y Idök" tanulnnk k~s(l unokái levett 
knlappal tisztele~tck II hős hadvezér koporsója 
elött. 

i\. Magya rországi Unitáriu s E~yh dz is köny
nyes áldások között áUt n h6do16k táborába. Az 
ezernyi koszo nl között a miénk Js 011 voll. 

Bem Apóllak - n Mn~ynrorszá~1 Unllárlus 
Egyház _ felI rattol. Feledhetcllen ErdélyülIk 
áldott emlékii hlld vczére előtt hálds kegyelettel 
tlsdelgiink s ncvét Imáinkba foglaljuk. 

Nyugodjék csendcsen a szobml Icn!!ycl ha· 
zá nak IUmyl magyur hős katona vérévci áztatott 

földjében I 

A presbiterium ülése. 
A budapesti uuiMrius e!lybázközsé!l ujonTln n 

válnsztott presbiter/urna első ülését f. evl juniuS 
h6 t7-én turtottn n Kohdry-utcnl tClllplom bnn. 
Ezt/tlul elnökölt e1ső i zbcn Dr. Kozmu Jcnő c~y
bÁzközségi gondllok ulyÁllkflll, okit o nll J.:y slllm~ 
bnn e~ybc!lyült presbltcrek lelkes éljenzésScI 

fogad!;lk . 
Az e lnök! megnyitÓ e lött dr. Pdlfy r-'Iórlcz 

tl szlclelbeli !londnok uly!lnkfin kön.Önte met! 
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mde.' sr.:w:lkkal 1\ kÖ1.l!yiilésrock. mcgtisztc16 bi-
.. I b I ,londllok ká vá-:talmai. amelylyel őt tlS7.tc ct c L " 

las1.totta. . 

E , d Koz m a Jenő ).!ondnok a t yánkfm 
'].llt. Il r. .' 

teHe tc: az cskíi t. 

ll · . dr. Dániel Gábor és dr. Tóth Cyörgy aro , .. , 
d ok ",állkfiui már a választás napján O • 

gOTln. dk 
esküdtek tisztséglikre. Dr. Kozma Jenő gon no 
atyánkfi3 gond nok társai és a maga nevében 
igéretet tdt arrn, hogy cselek vő cgy há7.~1.C rc~cttcl 
óhajtják a munk ából a ma guk részét kI VCIl IlI . 

A gondnokl kur p rogramját Dr. Tó th György 
gondnol, atyánkfia h,1I1crtcftc Jlagy vonásokban, 
igérve, hogy az összel mcgkc7.dcndő rcnds1.crcs 
nlUnka rendjén .1 ),!ondnoks1lg részletes munka
tervet fog adni. A ).!yiHés éljcl1zéssel fogtldta 
gondnok atyánkfiai nyilatkozatát. 

Ezután a v:\ I:lszt:ís napj:\n esküt nem tett 

presbiter atyánk fiai tettek esküt. A formalitások 
végeztével a presbitérium megalakitotta a külön
böző bi;oftságokat, igya gazdasági, ncvelésügyi, 

szórvány és számvizsgáló bizottságokat. A p res
biterek egyharmadfIn ak k isorsolflsát a választás 

napjától szám ítandó egy év végérc hagyta a 

gyülés . 

.1l.z ü lésről azzal a mcgnyugtató érzéssel 
távoztunk, hogy az uj tisztika r és presb it é rium 
si kerrel fogja az elődök mu nkáját foly tatn i és az 

tovább épiti a nagyrahivatott budapesti szent 
eklézsiát. 

Vallástani vizsgálatok a 
fővárosban. 

Junius lO-töl.l5-ig tarto tt különböző cso
portokball a fővárosi unitárius t anuló ifjuság val
lástan i vizsgálata. l\ vlz'\l!álatok elnökei kebli 
tanácsos atyánkfiai voltak, i)len sok esetben 
pClldagogwiok, ak ik :1 beérkezett jelentések sze
rint a vizsgálat e red ményével meg voltak elé
gedv..:. 

Két hitoktató le lk észiink a fóvárosban és a 
[6város közvetlen körny ékén 22 csoportban gOn
dozta tanuló ifjuságunkat. Ez II huszonkét cso
port hclyraj7.ilag következőkép oszlott meg: 
1. ker. 2 CSOport hdi 5 ó rában, ll. ker. l csoport 
beti 3 órában , 111 . ker. I CSOport heli 1 órában 
'V . . k..:r. 1 CSOport heti 1 órában, V. ker. 3 eso-
I>orl heti 6 órábulI , VI. ker. 2 csoport heti, 3 

Órábun. VII. ke r. 2 csoport heti 6 órában, 
VIII. ker. 2 csopo rt heti 5 órában , IX. ker. 
I csoport hcli I ó rában, X. ker. 1 csoport h..:1i 
3 órában, Kispest 2 csoport heli 2 óra. P est_ 
szenUörincz I csoport heti 2 óra, Csepel l csoport 
he ti 1 ó ra, Qákospalota l csoport he li 1 ó ra, 
P esterzsébct l csoport heti 2 óra. 

Heti órák szá ma 42. Dc hitoktatói nk tény_ 
leges elfoglal tsága sokkal hosszabb , mint az 
egycs csopo rtok közti utazgatás is sok időt vesz 

igénybe. 
A tanulók sz:l ma összesen 398 volt. Ebben 

a számb,1II n incs be ll ne magá nt anuló ifjuságunk, 
mcly 57.infen kifcs1. P esten vagy lD- lS-öt. 
'ti 398-ból ele mi isko"ls volt 166, polgári és 

• 
középisko lás volt 202, ipa rostano llc 30. 

A hil tnnv izsg.i ho1. el nök atyánkfiai részletes 

k crdezés álta l meggyőződ hettek a tanuló ifiuság 

kés7.iiltsC!lérö1. A vizsgákat mind ig buzditó sza
vakkal r e kesztctték be, amelyekbe n ilju5águnkat 
a magyar hazához és ősi hitünkhöz való kitar_ 

tásra bll zditott ák. 
Junius l 6 -án évzá ró Istenti szteletet tartot

tunk a virágokkal gyönyörii en feldisz itett tem
p lomban. AZ é ne k boldogan tört fel gyerm ek

aj ka król az Egek Ur(\hoz. Istentisztelet után Berci 

Má ria, Pap Judit és Somod i Irén szavaltak szé

pen és hatásosan . 
Az egyhá z nemes adományából 30 tanu ló 

kapott ismét é nckeskönyvet. Az Istentiszteletet 

Józ an Miklós vikárius urnak a gyermekekhez 
intézett buzditó szavai és a Himn usz ünnepélyes 

han )ljai fejezté k he. 
A IH\laadó istentisztele tet Jml csi László hit

oktató lelkész és P éte rffy Gy ula énekvezér 

a tyánkfia i végezté k. 

A Magyar Kultura 
fájdalmai. 

A Magyar Kultura c. folyóirat, a melynek 
Bangha Béla jezs uita a tya a főszerkesztője, f. évi 
jun ius hó 5.én megjelen t szá mábun "A rád ió és 
mi katho likusok" ei mmel eik ke t irt. Ebben a 
c ikkben fölpunuszolja a " relekezetek" előnyomu
lását és a katholikusok 1"I!térbe szoritását a 
a t emplo mi rádióleadások terén. " En nek a hely
zetnek - Irja 11 MUJ!y..r Ku ltura - most vége 
lesz. A katholik usok i$ sorom póba állna k s kö~ 

vctclni rOllják, hogy ti rádió Ul. istentiszteletek 

• 
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lead nsáball Ile réncsi tsc Illeg nem é rde melt s 
i)!azsá!!talnn előn y ben fl k isebbségeke t. Kissé 
biza r dolo~ . hogy fol ytonosDn ull ihi rius istentisz
telet et is (Idnak, holott az o rs7.ágb an alig , 'an 
néhány 51. :11. uni tárius", 

A jelsu iták magyaro rszági o rganumáva l nem 

vitatkozunk. Csak II , 'alóságof irjuk. A rá dió a 
r. é ,·b en közvciirdt a Kohár y_utcai unitárius 
templomból fcbr. 17 -én, márc ius 17-én. ápr ilis 
14-én és m ájus [2-én 1- 1 iste ntisztele tet. Ez 
összesen né).'!y (4) leadás. Dc azért a Magyar 
Kulrura nyu godtan leirja, hogy folytonosan 
un itárius Is tc ntisztelctckct ls adn ak . Ez az ö 

módszerük! 

Az ulli tár iusok sz.lmám nézve. megjegyez

zük, hogy az o rszágba n nemcsak néhány száz, 
d c néhány ezer u nit;h-ius is van. F,ij da lo mcsilla

pifolsu l tudatjuk a 1" 1. KA 'a!. hogy unitá riu s is
tentisztelet közvetifése ju uius. julius és a ugusztus 

hónapok ban nem lesz. 

Há rom ha"i fo!ytonossagi hiá ny. 

Dávid Ferenc 
Rövid magyarázat 

(A ••• 1l67) 

_Egyíi!l:Yü (e gyszerli) az KTi szfusnak és az ö 

_apostolainak t udo má nya. mely mi el6 nkbe egy 
Istent :id . kitöl mind e nek vadnak és e gy ÚT 

Jézus Kri~ztust. An nak ut.lna e gy megszentelö 
Lelket . egy a nyasze ntegy házat. egy hitet, egy 
keresztséget és Úrnak e gy igaz vaesorájM. S emmi 
sincse n e bben cz tudo mán yba n valami kettős , 

a vagy duplás és változand ó d olog. ava gy pedi !! 
k ii lömb·kiilÖmb értelmii . 

Semmi nin csen a 1. egész derek (teljes) sze nt· 
irásban vil ágosb és ny ilvábban való tudo má ny, 
nlely Iste nt mi ndenko r 31. irás 3Z mi Urunk 
Jézus Kris7.tusnak szent at yjának mo nd le nn i. ki 
mindeneknek teremtője. 

Az Antikrisztus pedi g ezt el nem ronth3tá, 
hanem ön magátul 31. régi sophisták á ltal többet 
tön hozzá. 31. egy Istent háro m személyne k 
mondván, ki ezért egy á llat (lény) légyell, d e 
megválasztván a szemé lyeke t az állattul és hogy 
az három személyegy Istenbell légyen avagy 
az egy lsten az hárOIlI személybell. És e fféJe 
sok foldozásokkal teljességgel elfOTditatott az 
apostoloknak egy ügyü tudománYIl és Illeghomályo
slttatott az egy ömagától vllló fel ségcs lsten , az 

jézus KriSl. tus nuk sze nt atyja. ki mind Cl. idei~ 
ez világtól nem igllz Istennck Hélle tett lenni. 
!'-'Ié!! pedi~ nnnnk felet te oly zlirzavarra\ h.ilolta 
(homályositattn cl) mi nd nz egész szcntiTást, 
hogy senkitől igu7.nn meg ne értessék. 

Dc mindazáltal [\7; Ö maga Bahilonát is ugy 
öszve ztirta-zavarta. hogy senki ez ideig ki !leln 
fcselhctctt belő le valami jó értelem szerétIt , 
mié Tthogy há ro m és e gy Istenben tanitott . hogy 
hillgyene k az emberek, de ilyen renddel azé rt, 
hogy miképpe n az ls ten állatyában nem harom , 
azonképpen szemé lyben nem egy légye n. És 
né ha az elly ls ten legyen a z egy ,Illatban. néha 
az á ll at az egy Iste nbe n , né hn az IHlromsze mély 
az Istenben, néha ped ig az egy lsten Icllye n az 
hár om s ze mClybe n. Es, hOllY az Atya sem az 
Szenth:lroms.\g, scm az Fiu, scm az Szentlélek 
és hogy az á llat scm hármas, d e azéTt az egy 
lste n Szenth:iro mság és egy á llnt legyen : 

Felhivás. 

Néha i Edes A.tyá m Fe renc József unitá rius 
p üs pök e red e ti levelezését szer cf ném összegyüj

ten i és a zután re nd ezve. megörzés \'éllett bead ni 
a r-'Iagyar Unitá rius Egyház levéltárába. hogy 

Tendelke zé sé re á lljon az u nitárius egyház tór

t énelm é nek . 
Ezen cé l érdekében felkéTe m mindazokat, 

a kik b irtokában vann ak néhai Ferencz József 
unitárius püspök által irt levéln ek, hogy azt 

ho zzá m bckiilde n i sziveskedjenck. 

Elóre is há lás köszöne te mct nyil vánito m 

azoknak, akik mcghal1gatj,\k kérésemet. 

KoI0 7.svár , [929. jWlil1s hó. 

D,-, FERENC JÓZSEF 
Koloz$\'(\ r- Cluj, Calea ViCIQric16. 

, 

_ Az É,.to:si ta Irgközd rbbi !.sám l l f. é.·j ~~ptl!.m~ 

bt r h6 l .bt jdtn!k mr~. 

_ Dr. Tclm~n SJn,lll r ntylinkflJI , aid ctJdlg köziegyzö 
helyettes vo lt ilZ IgnzsdllOgyl mlC\i$ZICr kinc,'czle Csepreg.c 
(\'iI ~ lll .) k i r . kOz!cgyzO,·t!. UJ ,lI tJsdbnn il l }'<lflsJ IfQ~ szere.-
' enel nd,'Oz(Ll Ja ~ . • 

_ Bol~r Imre fÓ)l IIl,nJ zlu ml tanár ,Hy.inkfiJ t (Szo lnok) 
il VI. fl z. o. 3. fok of.u tJ bn lolpl.::Ut!k d O. A IncSérdemelt 

clOlé [1éshcz Jó uh'vcI gr ulUlálunk. 
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S". 5-43- (1)29, 
MeghlYÓ. 

i\!aSl'aronzági Unitárius Egyh.h:1 JgazgoltÓ.Tan;ics [ Q2C). 

Jun lus 2(1.lIn (pénteken) d. u . .5 ó rakor az cgyhéizkozség 
lanllcslerrn<!ben (V., Koháry·u. 4.) 

rendes Ulést tart, 

melyre II Tanács tagjaU ~r.ercte tle1 meghivjuk. 
BudapeM, IQ2Q. junlus 18. 

Or. ~IJKÓ FERE1\'C s. k. JÓZAN MIKLOS s. k. 
fog(,mdnok helyettes pOspOki vikárius 

Tárgysorozat, 

I . ElnOkl megnyitÓ. 
2. JegyzOkónyv hItelesítése. 
3. ElnOki bejelentések, elintézetl ogyek. 
4. Budapesti egyházkouég ·tisZluJitása. 
5. E. K. Tan. 10IQ- I9N. sz. ér tesi1ése. 
6. Államsegély kiutalasa IQ2Q. JI . 'elére. 
7. Hárrnasbizottság jelentése üSyvédl honorárium ügyében 

a MissiÓ,Hilznlll . 
8. Or. Csiki Gábor amerIkai kOldetése. 
Q. Dr. 1-.·lolnár Jenő lemond.1S11 jogtanácsosl tisztérOI. 

10. Esetleges egyéb ügyek. 
II · Indil\'ányok. 

- Bmui Samuel Ifjusági Egyesület f. hó 230án délut.in 
5 órakor Jgen szépen sikerlllt da l é5 zenedélutánt rendezett 
a h·llsszióház gyolekezeti termé~n. Ez volt az eg)'esule t 
énekkarának bemutatkozó szereplése. A musort Borbély 
AnJrás Ifju sági elnók nyitotta meg lendOletes szép beszéd. 
del. A Jalárda két izben szerepelt , elöször irredenta da. 
lok <l t, ma jLl pedig jól Ossze\'álogalot1 népdal egy\'eleget 
adott elő. NaSY Ilonka ki l'.1ló hegedllmÜl'észnO számai 
igazi gyOnyOrűséggel tOhöUék el a h..,lIga lók szivét-lelkét. 
Úszintén kérjük, hogy máskor iS raSad)a el il h angok 
szárnyain tisztelO hallga tóit. Borbély Pál főlsk. hallg., aki 
egrébként a kar vezetője ls vol!, szép irredenta dalokat 
allon eló git.irkisérette l. Sohn meg ls kOnnyezlflnk, de 
me!! ls mosolrogtuk. Vermes Gyula egyet. haHg. a sajá t 
koheményelbOI olvasott fel kettOt a közönség nagy te t
szésére és Igaz lelki élv~zeté re. A z ünnepélyt Barabás 
[5t\'án lelkész buzditó szaval zár ták be. Az ifjusági ének 
és zenekar betanilásilban <l Z oroszh1nrész Ekárt Gáboré 
akinek tovcibbl id.radozásaira lsten áldásilt kérJ' ük és nek; , . , 

szmt n gr4tu14lunk. Ez a kis ünnepély megmutatta; hogy 
- igy kell épiteni lsten orszilgát. 

- Kcr uzteltük. Krausz Rózá t t-Iayniczky János i Falu. 
;é9i lászló Árpildot, Oh'Os Zsuz~ánno Olgát, Jakab' József 

ámuelt, G41falvy Géza Csabl!t, TagUchcr Jul iska Rozáliát 
Német Miklós Zol" , 'I ' l . n, " . rena Ibolyka Hedviget, Sárik 

iiszlól, P.!IIL. SZilil rdot, Ko\'cics Lászlót, Kálman Kálmán 
t~nost , I~enczédi Lászlót, 1-.lohay Erzsébet Katalint Uszkay 
I ~ I SC~ Lászlót, Uszkay Weisel Gezát Bede Fazekas Zsolt 
~lIlr: d~nt, Tóth G yOngyike MáTiát: Tury "Mária M4g. 
~rb~:t'l omog~'i Béla Imrét, KleIn OÓT/! Krisz tin" Teryt, 

óuci TI\'<ld<lTt, Agoston Beotrix RegInat. 
lsten aldasa legyen az ujszúlOtleken, 

- Ge1c-n A d • n or ur, székházunk egyik uj l<lkól·' , 
ll).erzOd..:s kOtése lk I , a i. m "al a MilgY<lrOUzá,i U 't' . I e lkészt Ny <in nl TIUS 
• ug J ntézel ja" ilra négySZáz (400) Pengőt d 
m.1nl'oz.m. A n;" Illesszl"ú iluakQZÓ nllk ezen az utona: 
há\'boln mond köszOnete t ol 

Nyul/Jljlnléz!!t Elnoksége. 

Halottaink. Csaszny V"lér 80 éves nyuS tábo It 
(Fllrkasr(! ti temető) , nagyajtai dr. Oarkó OC1.$(; $ZOrn~~ i 
várost laMcsnok 35 éves testvéreink ól jobb IlilZábll kOl. 
IOzlck. 

Nyugod janak békességben 1 

- Dr, Héderv~ry Lehel volt o rs:tá~gynlésl képviselO 
IIty <1n kfriit ll7. I.gazsilgogyl miniszter kinevezte Ujpeslrc kir. 
köz j egyző".:! . Szercncsckl v<1natalnkkal kOnOnljOk uj állAsd. 
ban Hédervá ry iltyankliát. 

- A !ngeny gyermekek nyarahll ldsi kOllségci rc ujab. 
ban adakozt(lk , dr. Koz ma Jenó 100 p dr 1-.1·k6 F > • ., .• I en~nc 

50 I 0' !-(>rster Lajosné 25 P., FOrsIOdOn 20 p B k 
Mózes, ~likó Lajos, d r. Poilfy 1\IOrlc, Szentannai '~m:e~ 
dr. Héderváry Hugó, Molnár János, GyOrli Istvan, Bara; 
Ms Áron 10-10 P., Ujvár y l ászló 6 P., Imreh )óuef 
(Alsódabas), Lőrincz D~nes, Jr. Kiss TalTllis s KisgYOrgy 
Sándor 5- 5 P. Csatkai JenO, Sopron 20 P. Mar nyugtcizoll 
Osszeg 26'2.- Pengö. Ossz~sen 5&3. - Pengő. Az egén 
nYdraltat6si költ s~g .30 gyermek r<!slére 2550.- Pengő, 

mely összeg a Zsófia Gyermekszanatóriumnak ki[jzelle' 
lett . KOlön ki ke ll emelnünk u AmerikaI Nőszövels~g 

(a Misszióhilz ut jan) 800.- Pen"O adományát. A Déli 
vasul budai al1omasáró! f. év junius .3O'án d<!hájban Jn' 
dulnak a gyermekek kidOnvonatlal Szab<ldlba. Az adakOzók 
jó szive talalja meg a maga jutalmal a gyermekek örO' 
mében, Orök hálájában. 

- A Mnoslorda vármegyei Szabéd kOzség unitárius 
gYÍllekezete junlus Qoén iktatta be uj lelk<!szél, Keresztes i 
Dé nes volt szentgericei lelkipásztor atyánkfiát uj áHáSába 
Qnncplcs keretek kOzott. A belktatást dr. Boros Gyorgy 
pCispűk úr végezte, <l ki az ünneplő gYÍllekezetben Kovács 
Kálmán egyházi főszámvevö ntyánkfla kiséretében jelent 
me!!. I"\Z uj fr igykOtésre ISlennek szenl áldását kerjuk. 

H.iuss.igi 5zövebégük~ egyhüunk .ild isal kfrtik: 
Kursz Sá ndor Alfréd Ferenc ho nvédnyugdijaS és Kiss 
Margi t Ko rnelia r . k.!th . 

Penlz RezsO honvéd Ornagy és Zucker Maryit r. kalh. 
Kovács Sándor OdOn honvéJfőhadnagy és Gabrovitz 

Mária H~rmina r. ka th. 
Bartha OdOn unitárius és D<lncs Mdrid r. kath. 
Szell 'ngil GyOrgy nyug. ezredes és Krolopp (:va 

Anna Emma r. kath. 
Mierka A!fréd Károly Ferd!ndnd n)'ug. tábornok és 

W Inter ~·I á ria (MOnchen) r. kalh. 
Dr. Antal G<!Zi, tszéki )eg)'lO, uni tllrius és G yörgy 

Gizella Róza r. kath. 
Nag), Áron asztalosmester unita rius és Kr3mer Anna 

r . kath. 
lsten .ildasa nyugodjek meg házassági szövetségokOn l 

- A ,J ~nos Zsigmond" unitll rius cserkészcsapat '0l· 
szerelésére ujólag aUiikozlak, Dr. Székely Ákos (}.·Iilramii· 
rosszigt:t), Péterfy Gyula 5-5 P, Ozv. Sajó Antdlné J P, 
OrMn )ilnos (PiUs) l P. Osszesen 14.- P. Az elóbbi 
kOzlemény összege 111.- P. A gyOJtés edtl igi eredmén ye 
t25.- P. Adományokat kOszónettel foglldunk. 

- A D.ivid Ferenc fillái 1apr~ ujóla" IIdakoztak, 
Dr. Székely Ákos (Máramarosszlgct) 500 fill., KOltó Irén 
és Gyula 400 fill., I-Iegedüs S.dldrd (2'szor) 360 CiII. 
A g)'ei ftés eudil:li eredmén~'e SO,5Q8 filI. 

- A D~vjd Fcrt:nc Emlfkt~bUr~ u[abban adakozt<lk , 
Dr. Szentg)'Orgyi Ferenc 10. P, Péterffy Gyula 5.- P, Ta· 
kdc s Fen.:nc (Cel1domolk), ZSIgmond t Orinc 'l-2 P. EddIgi 
l:!yOj tésünk 142.27 PengO. Tovabbl adomán)'okot kOzOneuel 
veszOnk. 
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